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Šio straipsnio tikslas — pasitelkus lyginamąjį metodą apžvelgti XVII—XX a. pradžios istoriografiją, joje atskleidžiamą skirtingą požiūrį į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
didikų Pacų giminystę su Florencijos Pazzi šeima, pabandyti išsiaiškinti šios istorijos kilmės priežastis ir kaip ši giminystė buvo vertinama Pacų. Remiantis įvairių autorių tyrinėjimų analize bei XVII a. šaltiniais, galima daryti prielaidą,
kad XVII a. Pacų ir Pazzi giminystė buvo natūralus, nekeliantis abejonių dalykas, o vėlesniais amžiais Pacų „florentietiška kilmė" tapo reikšminga jų giminės istorijos tradicija, perduodama iš kartos Į kartą.
Raktažodžiai: Pacai, Pazzi, genealogija, Italija, barokas.

Neabejotina, kad Pacų kilmės iš italų istorija atsirado romėniškosios lietuvių k i l m ė s teorijos veikiama, buvo inspiruota renesanso kultūros ir tapo Lietuvos valstybine ideologija nuo XV a. antrosios pusės
siekiant parodyti garbingą Gedimino dinastijos kilmę3 . Nuo XVI a. vidurio romėniškoji lietuvių kilmės teorija išplito tarp LDK didikų ir bajorų: Radvilos, Goštautai, Pacai, Plateriai, Sapiegos, Oginskiai
kildino save iš romėnų 4 . Tokia tradicija XVII a. Pacų giminės genealogijose įgauna naują aspektą ir prasmę - šios giminės pradžia siejama su romėnų vyriau-

Tikriausiai nerasrume nė vieno istoriko ar meno

s i u o j u k o n s u l u Cosmus Paccius, Consul Romanus
Pontifex Maximus, tariamai gyvenusiu Katiliuos lai-

tyrinėtojo, besidominčio Lietuvos Didžiosios Kuni-

kotarpiu 5 - II—I a. pr. Kr.6 . Iš to paties romėnų kon-

gaikštystės baroko epochos kultūra ar menu, bet su-

sulo save kildino ir Florencijos giminė Pazzi 7 . Todėl

sipažinusio su XVII a. pagarsėjusia didikų Pacų ir

humanizmo epochoje buvusi populiari romėniškoji lie-

Florencijos Pazzi šeimos giminyste. Sis ryšys, kaip
neatsiejama Pacų dvaro kultūros ir jų šeimos istori-

tuvių kilmes teorija XVII a. transformavosi ir tapo
konkretesnė - tai yra per romėniškąją šaknį yra susie-

jos dalis, buvo labai populiarus ne tik per visą Pacų

jamos kilmės ryšiais dvi geografiškai tolimos didikų

giminės iškilimo laikotarpį, bet ir vėlesniais amžiais.
Jis nėra užmirštas ir šiuolaikinių meno, kultūros ir

giminės - Pacai ir Pazzi.
Kada iš tikrųjų sukurta Pacų „florentietiškos gimi-

istorijos tyrinėtojų, nors XIX a. lenkų mokslininkai

nystės" istorija, sunku pasakyti, bet ji užrašyta A. V. Ko-

Jozefas Wolffas

1

ir Adamas Bonieckis

2

Pacų genea-

logijos studijose įtikinamai paneigė bet kokią Pacų

jelavičiaus žymiausių Lietuvos bajorų genealogijos ir
heraldikos tyrinėjimuose - Lietuvos herbų rinkinyje:

giminystės su Florencijos Pazzi šeima galimybę. Sia-

Nomenclator familiarum et stemmatum Magni Ducatus

me straipsnyje bus pabandyta dar kartą apžvelgti Pa-

Lithuaniae et provinciarum ad eum pertinentium, (jis
parašytas apie 1648 m., o 1658 m. dar kartą perrašy-

cų šeimos istorijos tyrinėjimo peripetijas, atskleisti
šio ryšio kilmės priežastis bei aptarti, kaip patys Pacai vertino savo giminystę su Florencijos didikais.

8

tas) . Tačiau pati istorija greičiausiai atsirado kiek anksčiau, nes LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco tė-
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vas — LDK iždininkas ir vicekancleris, Lenkijos karaliaus Vladislavo IV sekretorius - Steponas Pacas, grįžęs iš kelionės po Europą 1624-1625 m., savo dienoraštyje Obraz dworów Europejskich... . 9 aprašo
apsilankymą Florencijoje. Tarp gausių priėmimų pas

dino save iš Sicilijos kunigaikščių, dar menkesni bajorai, pavyzdžiui, Paalksniai siejo savo giminės pradžią
su XIV a. imperijos Azijoje įkūrėju Tamerlanu 1 9 . Aiškinant savo giminės senumą, buvo remiamasi ir Palemono legenda, kurios jau vien atpasakojimas istori-

vietos didikus jis svečiavosi ir Pazzi šeimos namuose,

niuose raštuose turėjo didelę reikšmę 20 . Kitas labai

čia, kaip pats rašo, buvo sutiktas kaip Pazzi šeimos

svarbus giminės siekis, dažnas šio laikotarpio genealo-

giminaitis: „Vakare buvome balete pas Florencijos po-

gijose arba giminę šlovinančiose istorijose, - atrasti

nus Pacus, j i e jau žinojo, kad jų protėviai kadais į tuos

ryšius su kokiu nors šventuoju, per deklaruojamą pa-

lietuviškus kraštus (traukdamiesi nuo vidinės maišaties) pabėgo. Pazzi suprato, kad aš esu jų giminaitis, aš

maldumą su juo susigiminiuoti (Pacus, žinoma, glo-

neprieštaravau, nes iš savo vyresniųjų žinojau, kad mūsų

bojo jų giminaitė šv. Marija Magdalena de'Pazzi 21 , Ostrogiškių giminę — šv. Cecilija, Tužymitų giminę — šv.

giminė kilusi iš Italijos 1 0 . Džiaugsmingai su jais susipažinau, jie man irgi visokią pagarbą rodė ir mano

Stanislovas, Dlugošas užsimena, kad Dryjovų giminė
siejo savo protėvius su šv. Bernardu Klerviečiu)".

garbei tą šventę suruošė"".

Aukštą giminės kilmę atspindėjo tiek genealogijos,

Kaip Florencijos Pazzi šeimos narys Steponas Pa-

tiek ir panegirinė literatūra. Abu šie žanrai XVII a.

cas buvo sutiktas ir pas Popiežių Romoje: „man, kai
jam [popiežiui] koją bučiavau, pasakė, kad džiaugiasi

buvo glaudžiai susiję. Jų pagrindinis tikslas - atskleisti protėvių garbingą praeitį. Todėl Pacų kilmė iš Flo-

mano kilme iš Florencijos ponų Pacų italų giminės,
kaip jis tai suprato, o aš jam nesipriešinau" 1 2 **. Tai-

Magdalena de'Pazzi aptinkamas tiek genealogijose, tiek

rencijos ir savęs susiejimas su „giminaite" šv. Marija

gi, Pacų ir Pazzi giminystės istorija galėjo atsirasti

ir XVII a. panegirinėje literatūroje, pavyzdžiui, lenkų

XVII a. pačioje pradžioje, o vėliau per Kojalavičiaus

poetas Vespasjanas Kochowskis vienoje iš panegirikų

Lietuvos bajorų heraldikos tyrinėjimus išpopuliarėti ir
tarp kitų Pacų šeimos genealogu (tokių, kaip Poluja-

lonės savo vaikaičiams23, o Dankvartas Baltazaras pa-

navičius 13 ir K. Niesieckis 14 ), kurie paprasčiausiai tik

negirikoje LDK didžiajam etmonui Mykolui Kazimie-

kartojo A. V. Kojelavičiaus paskelbtą istoriją.

rui Pacui24 pasakodamas apie šios giminės ištakas, žodis

Pacams kreipiasi į šv. Mariją Magdaleną de'Pazzi ma-

Pacų giminystė su Florencijos Pazzi atpasakojama

į žodį nurašo Florencijos Pazzi giminės kilmės istoriją,

įvariose giminę šlovinančiose istorijose, kuriose „jau
nuo XVI a. antros pusės įsivyravo visuotinė senos ir

tokiu būdu susiedamas Pacus su Pazzi.
Svarbu pastebėti, kad Pacų „florentietiška gimi-

garbingos kilmės akcentavimo tradicija" 15 . Aukšta kil-

nystė" nėra vien tik lokalus reiškinys. XVII a. antrojo-

mė buvo suprantama per giminės ištakų sąsajas su an-

je pusėje ši legenda aptinkama ir Italijos genealogu darbuose. Žymiausias XVII a. Toskanos didikų šeimų

tikos kultūra, jų Vakarų Europos didikai ėmėsi ieškoti j a u v ė l y v a i s i a i s v i d u r a m ž i a i s , pvz.: Tiudorų ir
Habsburgu dinastijos savo protėvius laikė trojiečiais ir

genealogas Eugenio Gamurrini veikale Ištaria genealogica delie familie nabili Toscane et Umbrė («Toskanos ir

t. t. 16 , savo giminę kildino tiesiai iš Enėjo 1 7 . Sis reiš-

Umbrijos didikų šeimų genealogijos") 2 5 , išleistame

kinys ypač buvo išplitęs visoje renesansinėje Vakarų

1673 m., pasakodamas Pazzi šeimos istoriją, taip pat

Europos kultūroje. XVII a. sarmatizmo idealogijos paveiktiems kilmingiesiems taip pat buvo labai svarbu

užsimena apie Pacus ir atkreipia dėmesį, kad šių dviejų
šeimų herbai yra visiškai skirtingi, neturintys jokių

turėti protėvius, kurie garsėjo garbinga ir šlovinga pra-

panašumų: Pacų - lelijos ženklas (l ii.), o Pazzi gimi-

eitimi. Todėl Pacų ryšys su Florencijos patricijais nebuvo kažkokia išimtis ar netikėtumas tuo laikotarpiu.

nės - du delfinai 26 (2 ii.). Tačiau ši užuomina taip ir
lieka tik pastaba, nes užbaigdamas savo pasakojimą j i s

Lygiai taip pat Poniatovskių giminė savo kilmę siejo

teigia, kad

su Italijos didikais Torelli 1 8 . Genealoginės paieškos buvo visuotinai paplitęs reiškinys, todėl net ir smulkūs

didinga ir garsi, visuomet užėmė aukštas pareigas ir
padėtį visuomenėje, čia, ypač Lenkijos karalystėje,

bajorai ieškojo savo garbingų protėvių - Karengos kil-

kur šios šeimos vardas tapo vienu garsiausių visoje
104

„...visur, kur tik ši šeima pasklido, tapo

Karūnoje. Šią šlovę, kuri pasklido po visą pasaulį, patvirtina Lietuvos didžiojo kanclerio asmenybė ir kiti
27

Pazzi šeimos nariai;.. ." . Si ištrauka l i u d i j a , kad Toskanos genealogas, nors šiek tiek suabejojęs, vis dėlto susieja Pazzi giminę su Pacais giminystės ryšiais. XVIII a.
istoriografijoje, kaip ir XVII a. genealogijose, panegirikose, be jokio abejonės šešėlio toliau kartojamas motyvas apie Pacų ir Florencijos Pazzi giminiškus ryšius.
Pavyzdžiui, D. J. Mittarelli kamaldulių ordino metraštyje rašo, kad Pazzi, bėgdami iš Florencijos nuo priešiškų Medičių, persikėlė į Lietuvą, čia pamažu įgiję
28

turtų, įsitvirtino visuomenėje .
Tikroji polemika apie šių geografiškai tolimų didikų
giminiškumą prasideda XIX a., tuomet Pacų ir Pazzi genealogijų tyrinėtojai pasidalija į dvi skirtingas grupes: vieni
iš jų ir toliau Pacus ir Pazzi giminiuoja, nepaisydami to,
kad jau minėti XIX a. lenkų istorikai J. Wolffas 2 9 ir
A. Bonieckis-50 atmetė šį giminystės ryšį — Pacus laikydami lietuviškos kilmės, juos kildino iš Pacevičių. Šiai mokslininkų grupei priklauso Varšuvos universiteto profesorius italas Sebastiano Ciampi, kuris, komentuodamas

2. Päzzi giminės herbas ant Pazzi —Quaratesi rūmų
Florencijoje. Fot. autorės

Gamurrini veikale aptartus Pazzi ir Pacų herbų piešinius,
paneigia šių g i m i n i ų bendrą kilme remdamasis tuo, kad
nė vienas iš Pazzi giminės narių, taip pat jų palikuonių
herbe neturėjo lelijos. Pacų šeimos herbą - leliją jis prilygina Florencijos rotušės herbui, kuris taip pat yra lelija.
S. Ciampi, ironizuodamas Pacus, teigia, kad šią leliją jie
galėjo paimti per apsirikimą tuomet, kai vienas iš šios
šeimos n a r i ų lankėsi Florencijoje ir kaip įmanydami
stengėsi susigiminiuoti su minėtais Florencijos didikais. Tačiau, kaip pats autorius nurodo, tai yra tik dar
vienas spėliojimas, neišsklaidantis abejonių- 5 1 . Apskritai, S. Ciampi laikosi tos nuomonės, kad, nors ir trūksta
Pacų giminystės su Pazzi gimine patvirtinančio autentiško dokumento (ir iš tiesų), nėra aišku, kiek ši istorija
tikra, jis neatmeta tos galimybės, kad kas nors iš Pazzi
Florencijos šeimos narių, stiprių politinių negandų ver/. Pacų giminės herbas,
Wolff J. W. Pacowie senatorowie i kmaziowie Litewscy.
Peterburg, 1885, s. 4

čiamas, galėjo persikelti į tolimus kraštus 52 .
Tačiau kiti XIX a. istoriografai ir toliau net neabejodami g i m i n i u o j a Pacus su Pazzi. Pavyzdžiui, Ber-
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nardąs Zaydleris33, M. Louis Fournier 34 , Giuliani De35

36

mostene Tiribilli , Giovanni Battista di Crollalanza .
Pastarojo Florencijos Pazzi genealogijoje yra minimas

blemą ir motto. Lenkijos bajoras neturėjo atskiro savo herbo, o tik bendrą su dešimtimis kitų, su kuriais
jį siejo (o gal ir ne) vienokia ar kitokia giminystė .

vienas iš Pazzi šeimos narių Lorenzo Domenico de'

Tai yra įvardijama kaip „heraldinė giminystė", todėl

Pazzi, kuris nuvykęs į Lenkiją tapo grafu ir Lietuvos

gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad grupę siejo gi-

kancleriu 3 7 . Nors ir netiksliai pateikiant istorinius fak-

minystės ryšiai. Heraldinė giminė yra gana sudėtin-

tus, šiuo atveju yra sutapatinamos dvi skirtingos as-

gas dalykas visų pirma dėl to, kad nėra visai aiškūs
k r i t e r i j a i , lemiantys priklausymą tokiai giminei.

menybės, aišku, kad Pacų giminė yra siejama su Pazzi.
Lygiai tokia pati faktografinė klaida pasitaiko ir kito

Svarbiausias heraldinės giminės bruožas buvo globa46.

italų autoriaus Florido Zamponi 1873 m. balandžio
24 d. parašytoje prakalboje, skirtoje Pazzino dei Pazzi

Kartais žymus didikas pats priimdavo draugus, gimi-

ir Elenai Forini sutuoktuvių proga, - pasakojant Pazzi

minę 4 7 arba jie visi kovos lauke susivienydavo po viena

šeimos istoriją, du asmenys laikomi vienu ir tokiu bū-

vėliava ir tokį giminystės ryšį De Daugnon įvardija

du susiejami Pacai su Pazzi38.

kaip fratres clenodiales4*. Tai akivaizdžiai patvirtina

Vienas pirmųjų autorių, kuris ėmėsi argumentuo-

naičius ar jam ištikimus žmones į savo heraldinę gi-

kai kurių giminių vardai, kilę net ir iš kovos šūks-

tai paaiškinti Pacų giminystės ryšio su Florencijos Pazzi

nių . Toks pakankamai liberalus giminystės ryšio su-

atsiradimo priežastis ir esmę, — F. F. De Daugnon
veikale Gli italiani in Polonia dal IX secolo al XVIII

pratimas sudarę galimybę susivienyti Pacams - juos
siejo ne bendras herbas, bet ir beveik identiškai

(„Italai Lenkijoje nuo IX iki XVIII a.")39, išleistame

skambanti pavardė.

1905 m. Įdomu tai, kad De Daugnon, nagrinėdamas
Pacų giminės ištakas, aprašo Florencijos Pazzi giminės

lietuvių kilmės iš romėnų legendą, kuri, autoriaus nuo-

pradžią lygiai taip pat, kaip jau minėtas Dankvartas

mone, taip pat turėjo nemažai įtakos šiai istorijai atsi-

Baltazaras panegirikoje LDK didžiajam etmonui My-

rasti. De Daugnon teigia, kad kas nors iš Pazzi gimi-
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De Daugnon atkreipė dėmesį dar ir į kitą faktą -

kolui Kazimierui Pacui , tai yra pirmos žinios apie

nės protėvių galėjo kartu su Palemonu atsikelti į

Florencijos Pazzi aptinkamos Vai d'Arno vietovėje

Lietuvą, neišlaikyti savo protėvių herbo, o pasirinkti

IX a., vėliau ši giminė Florencijos Respublikoje turėjusi didelę įtaką, bet po Medičių įsigalėjimo kai kurie

lenkišką. 5 0 Net ir kitos italų giminės, persikėlusios į

Pazzi šeimos nariai pasitraukė į tolimus kraštus - į
41

Lenkijos valstybę, ne visuomet išlaikydavo arba netgi
atsisakydavo senojo savo šeimos herbo. Pavyzdžiui, Badeni, Cecchi, Cellari, Giannotti, Gratti, Locci, Orset-

Lietuvą . De Daugnon, susiedamas Pacus su Pazzi
giminystės ryšiais, aiškiai oponuoja S. Ciampi, jį ne

ti, Del Pace giminės iš tikrųjų atsisakė savų herbų ir

tik kad sukritikuoja, bet dar gerokai pajuokia už pra-

pasirinko lenkiškuosius . Be to, Florencijos Pazzi gi-

manytas, niekuo nepagrįstas ir klaidingas istorijas, ku-

minė tapo kamienu ir daugiau Italijos kilmingųjų gi-

rios, anot De Daugnon, tik žeidžia garsią Lietuvos

m i n i ų atšakoms, kurios taip pat ne visos yra išlaikiu-

didikų giminę 4 2 .

sios p a g r i n d i n į savo g i m i n ė s h e r b ą . Tad v i s a i

Šio autoriaus nuomone, svarbiausias Pacų ir Pazzi

nenuostabu, kad viena tokia giminės atšaka politinių
52

giminystės istorijos oponentų ginklas — šių dviejų šei-

negandų metu galėjo atsidurti ir Lenkijoje .

nių visiškai skirtingi herbai. Tačiau De Daugnon atkreipia dėmesį į specifinius lenkų heraldikos raidos
bruožus, kurie nėra būdingi kitiems Vakarų Europos

De Daugnon nuomone, šios istorijos tikrumo paaiškinti paprasčiausiai neįmanoma, nes nėra jokių išlikusių dokumentų, paliudijančių šių šeimų giminišką

kraštams 43 . Lenkijoje tą patį herbą galėjo turėti ne

ryšį. Tačiau visiškai paneigti šios giminystės, tokios

viena, bet kelios, net dešimtys ir šimtai giminių, dažnai

populiarios XVII a., kaip visiškai neturėjusios jokio

.
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.
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.

.
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.

.
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net n e s u s i j u s i ų jokiais kraujo giminystes ryšiais .

pagrindo, taip pat negalima, nes tam tikrų sutapimų

Herbai buvo suteikiami ne kai kuriems žmonėms kaip

šių dviejų giminių istorijose tikrai galima rasti, o svarbiausia — tai pavardžių panašumas, kuris ir buvo aksti-

v

Anglijoje, ne pavienėms šeimoms kaip Vokietijoje, o
didesnėms žmonių grupėms, turinčioms tą pačią em-

nas šiai istorijai. Todėl De Daugnon tarsi reabilituoja
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nepagrįstai S. Ciampi išjuoktą Pacų giminę, palikda-

t ų j ų Pelenų ir bendraudamas su vienuolėmis iš vienuo-

mas gyminystės klausimą neatsakytą.

lyno, kur šie pelenai saugomi, didžiavosi, kad yra kilęs

Apžvelgus skirtingų autorių nuomonių įvairovę, ga-
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iš tos pačios šventosios šeimos..." .
Be to, K. Niesieckis savo herbyne nurodo, kad

lima padaryti prielaidą, kad visai nesvarbu, kokių interpretacijų ir vertinimų atsirado vėlesnių amžių auto-

Sv. Marijos Magdalenos de'Pazzi relikvijos V i l n i a u s

rių darbuose, tačiau XVII a. Pacų ir Pazzi giminystė

vyskupui buvo perduotos kartu su laišku, kuriame šios

buvo vertinama kaip natūralus ir savaime suprantamas

dvi šeimos yra pripažįstamos artimos kraujo ryšiu .

dalykas. Įvairūs epochos š a l t i n i a i liudija, kad aplinki-

Tad tikrai būtų keista, jei Pacai būtų norėję atsisakyti
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niai Pacų kilmę iš tikrųjų siejo su Florencija. Viename

šio giminystės ryšio jau vien iš diplomatinio manda-

savo laiškų 1654 m. birželio 29 d. į Romą popiežiaus

gumo. Mikalojaus Stepono Paco pasakyti žodžiai tik-

nuncijus Piętro Vidoni rašo apie neseniai paskirtą sei-

riausiai reiškė, kad Pacų dvaras yra didingas ir jiems

mo maršalą Kristupą Zigmuntą Pacą, vėliau tapusį LDK

net nebūtina su kuo nors giminiuotis, kad pelnytų gar-

kancleriu. Jį pavadinęs Cristoforo de Pazzi, kildina iš

bę, bet su jais nori susigiminiuoti tokia sena ir k i l m i n -

Pazzi giminės, iš Florencijos 53 . Lygiai taip pat Kristu-

ga giminė kaip Florencijos Pazzi 62 . Šiais žodžiais Vil-

pas Zigmuntas Pacas yra t i t u l u o j a m a s de Pazzis ir

niaus vyskupas tikriausiai norėjo tik dar labiau pabrėžti

kitame Vidoni laiške, rašytame jau daug vėliau, 1679

Pacų giminės galybę ir šlovę, kurią jie išgyveno XVII a.

54

m. kovo 7d., k a m a l d u l i ų ordino generalmajorui .

antrojoje pusėje.

XVII a. vidurio ir antrosios pusės italų šaltiniuose Pa-

Kad Pacams iš tiesų buvo svarbi jų kilmė iš italų,

cų pavardė dažniausiai yra rašoma Pazzi, kitos aptin-

[rodo dar ir kitas laiškas, rašytas 1685 m. gegužės 23 d.

kamos šios pavardės transkripcijos yra Pacz, Paz arba

tam pačiam Toskanos didžiajam kunigaikščiui Lenki-

Pazz, rečiau - Pax^. Pacų giminystė su Florencijos

jos karaliaus sekretoriaus Tomaso Talenti iš Varšuvos.

Pazzi pabrėžiama taip pat Lenkijos karalienės Marijos

Laiške Talenti aprašo, kaip seimo metu užsiplieskė ki-

Kazimieras (1674-1696) dvariškio prancūzo F. P. Da-

virčas tarp Maltos ordino kavalieriaus Kazimiero My-

lairac' o atsiminimų knygoje56, jis iš kitų garsių LDK

kolo Paco ir LDK didžiojo etmono Kazimieras Sapie-

didikų šeimų Sapiegų, Radvilų ar Oginskių aiškiai iš-

gos63, nes Maltos kavalierius puikavosi savo florentietiška

skiria Pacų giminę, nes jie giminiuojasi su Florencijos

kilme, o didysis etmonas jam atrėžęs, kad šie greičiau-

didikais Pazzi, tai yra i t a l ų kilmės 5 7 .

siai bus kilę iš Krymo. Buvo prieita net iki grasinimų 64 .

Sunku tiksliai pasakyti, kaip patys Pacai ir Pazzi

Jau minėtas Sebastiano Ciampi prisimena, kad prieš

vertino juos siejantį giminystės ryšį, ar jie juo tikėjo,

jo išvyką į Italiją 1822 m. pas jį apsilankė grafas Pacas iš

o gal tik paprasčiausiai naudojosi. Tačiau nekyla abe-

Lietuvos ir jam suteikė žinių apie savo kilmingųjų pro-

jonių, kad jam pritarė abeji, kitaip ši istorija nebūtų

tėvių genealogiją, kad jos padėtų S. Ciampi tyrinėti Pa-

turėjusi prasmės ir išpopuliarėjusi. Tikriausiai šiuo klau-

cų kilmę iš Parzi giminės 6 5 . S. Ciampi mini vieną iš

simu taip pat galėtų būti ne viena interpretacija. Pa-

p a s k u t i n i ų j ų didikų Pacų palikuonių Liudviką Pacą

vyzdžiui, M. Paknys tvirtina, kad Pacai bandė argu-

(1780-1835) -generolą, senatorių ir karvedį, didelį me-

58

mentuotai paneigti giminystę su italais . Jis rėmėsi

no gerbėją ir kolekcionierių 6 6 . Jis savo kolekcijoje be

Vilniaus vyskupo Stepono Paco žodžiais, užrašytais jo

įvarių antikinio meno vertybių, skulptūros ir tapybos

paties 1680 m. sudarytoje Pacų giminės genealogijoje:

darbų taip pat turėjo paveikslų, šlovinančių Pazzi ir Pa-

„pakankamai turto ir spindesio turi Pacų Namai ir be

cų giminę 67 . Iš šio nedidelio epizodo susidaro įspūdis,

papildomų italų spalvų [...], dėl to Pacai nėra kilę iš

kad Pacams giminystės ryšys su Pazzi buvo svarbi ir

anų florentiečių de Pazzis" 59 . Tačiau popiežiaus nun-

reikšminga jų šeimos istorijos dalis, kurią jie vertino,

cijus Opitijus Pallavicini 1682 m. kovo 13 d. laiške

karta iš kartos perduodami kaip giminės tradiciją.

Toskanos didžiajam kunigaikščiui Kozimui III aprašo

Apibendrinant galima teigti, kad XVII a. pradžioje

to paties Vilniaus vyskupo apsilankymą Florencijoje

atrasta Pacų florentietiškos giminystės istorija buvo

prieš keletą metų ir teigia, kad j i s , „...lankydamasis

romėniškosios lietuvių kilmės teorijos išdava. Pacų ir

Florencijoje pagarbinti mūsų šventosios de'Pazzi Šven-

Pazzi giminystės atsiradimo pagrindas - tai bendra abie-

107

jų giminių romėniškoji šaknis ir pavardžių panašumas.
Si istorija, pirmą kartą pasirodžiusi A. V. Kojelavičiaus Lietuvos bajorų heraldikos tyrinėjimuose, buvo
išpopuliarinta Pacų šeimos genealogu ir dvaro poetų.
Pacų ir Pazzi giminystei pritarė abeji giminės, todėl ji
susilaukė atgarsio ir Italijoje. Tai įrodo italų genealogu

darbai, - jie tik dar labiau pabrėžė ir sustiprino Pacų ir
Pazzi giminystės ryšio istoriją, virtusią neatsiejama abiejų šeimų istorijos dalimi. XVII a. šis giminystės ryšys
buvo suprantamas kaip realus faktas, dėl kurio nekilo
abejonių nė vienai iš šių dviejų geografiškai tolimų
giminių, o visos interpretacijos atsirado daug vėliau.
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THE ITALIAN DESCENT OF PACAI,
THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
NOBLEMEN: BETWEEN ILLUSION
AND REALITY
Aušra Baniulytė

ming that Pacai and Pazzi were of the same kin,
whereas other authors - S. Ciampi, A. Boniecki and
J. Wolff denied the possibility of such a kinship. At
the beginning of the XX c., in his work on Italians in
Poland, De Daugnon attempted to explain convincingly the reasons for the development of Pacai and Pazzi
kinship. These reasons, according to the author, de-

Summary

pended on the theory of the Lithuanian descent from
Romans and were different from the Polish Western

The article discusses the kinship of Lithuanian Pa-

European heraldic system, which was based on the uni-

cai noblemen with Florentine Pazzi, which is often

fication of different families under one coats of arms,

repeated in historiography. The roots of such a declaration lies in the theory of the Lithuanian descent from

flag or the guard of one family, without there necessa-

Romans. It is alleged that the Pacai relationship with
the Florentine Pazzi could have begun at the start of
the XVII c. and through A. V. Kojelavičius' investiga-

and Pazzi could have appeared because of this reason,
based upon the similarly sounding_family name, deri-

rily being a blood relationship. The kinship of Pacai

tion into the Lithuanian gentry this idea spread into

ved from the same Roman root (the Roman Council
Cosmus Paccius).

works of other biographers, such as Polujanavičius or

Pacai - Pazzi kinship development during the XVII

K. Niesieckis. It was later developed in the panegyric

c. showed that this story was accepted by both sides.

literature, a very popular genre during the Baroque
era.

This acceptance of this story in their social environment also helped to strengthen the meaning of the

The Pacai kinship with Florentine Pazzi was not

relationship. This is attested to by various sources of

just of local interest, because during the second half of
the XVII c. such a historical outline of Pacai family

that epoque: the letters of Papal nuncio Piętro Vidoni,

descent was also found in the Italian genealogist E.

or the recollections of the French court member of the
Queen of Poland, F. P. Dalairac. Despite various in-

Gamurrini works. During the XVIII c. there were no
doubts about the Pacai and Pazzi kinship and since

terpretations which appeared later, during the second

the XIX c. in historiography there appeared two different trends: some authors - B. Zaydler, M. L. Four-

tood as a real fact, and over the passing of centuries
became a tradition, closely connected with Pacai fami-

nier, G. D. Tiribili and G. B. di Crollalanza were clai-

ly history.

half of the XVII c. Pacai and Pazzi kinship was unders-
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